
zal,!cznik do uchwaly nr 342/XLVIII/2015 Senatu PW z dnia 21.10.2015 

Regulamin organizacyjny 
Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej 

§ 1 

Uzyte w Regulaminie okreslenia oznaczaj'!: 
1) 	 Program Realizacji - program realizacji, w zakresie informatyzacji, "Strategii Rozwoju 

Politechniki Warszawskiej do roku 2020" i "Strategii Informatyzacji PW do roku 2020" lub 
kolejnych wersji tych strategii; 

2) 	 usluga katalogowa - rodzaj uslugi organizacyjno-technicznej z zakresu teleinformatyki 
obejmuj,!cy: 
a) hierarchiczne (katalog) organizowanie zasob6w teleinformatycznych, 
b) organizowanie dostt(pu do system6w przetwarzania i zawartych w nich danych 

za posrednictwem bezpiecznego logowania, 
c) zapewnianie bezpieczenstwa przez kontrolt( dostypu, 
d) zapewnianie zalozonego stopnia odpomosci na blydy, 
e) 	 szkieletowa siec komputerowa - siec telekomunikacyjna i komputerowa, obejmuj,!ca gl6wne 

trakty przesylania informacji oraz l'!cz'!ca sieci lokalne. Urz,!dzenia wchodz,!ce w struktury 
sieci szkieletowej S,! odpowiedzialne za funkcjonowanie calej sieci na okreSlonym obszarze; 

3) 	 DMZ - strefa zdemilitaryzowana b,!dz ograniczonego zaufania - obszar logiczny sieci 
komputerowej w organizacji (korporacji/urzydzie/uczelni) przeznaczony dla udostt(pniania 
informacji publicznej (np. serwery www) 0 ograniczonych uslugach; 

4) 	 DNS - Domain Name System - usluga tlumaczenia adres6w IP na nazwy przyjazne dla 
uzytkownika, uzywana zar6wno w Intemecie, jak i wit(kszosci sieci LAN TCP/IP; 

5) 	 ERP - Enterprise Resource Planning - zaawansowane zarz,!dzanie zasobami - w Regulaminie 
oznacza system informatyczny skladaj,!cy siy ze specjalizowanych modul6w, przeznaczonych 
do zarz'!dzania Uczelni,!, oparty 0 rozwi,!zania SAP SE; 

6) 	 POL-on - zintegrowany system informacji 0 szkolnictwie wyzszym, kt6ry wspiera pract( 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, a takZe Gl6wnego Urzydu Statystycznego oraz 
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w; 

7) 	 SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia - podstawowy dokument stosowany 
podczas postt(powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego okreslony wart. 36 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych; 

8) 	 OPZ - Opis Przedmiotu Zam6wienia zgodnie z ustaw'! Prawo Zam6wien Publicznych; 
9) 	 URL - Uniform Resource Locator - oznacza ujednolicony format adresowania stosowany 

w Intemecie i w sieciach lokalnych celem dostt(pu do okreslonych, unikalnie identyfikowanych 
zasob6w; 

10) VLAN - Virtual Local Area Network - wydzielona siec logiczna w ramach wiykszej sieci 
fizycznej w celu separacji ruchu pomit(dzy sieciami logicznymi; 

11) VPN - Virtual Private Network - struktura logiczna sieci telekomunikacyjnej, tzw. tunel, 
umozliwiaj,!cy przesylanie danych w spos6b zapewniaj,!cy bezpieczenstwo dostypu zdalnego 
uzytkownika do zasob6w wewnt(trznych firmy/urzt(du/uczelni. 



Postanowienia og61ne 

§2 

1. 	 Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej, zwane dalej "Centrum", jest 
pozawydzialow,!- jednostk,!- organizacyjn,!- dzialaj,!-c,!- - na podstawie § 38 Statutu Politechniki 
Warszawskiej - w zakresie informatycznej obslugi PW. 

2. 	 Centrum podlega bezposrednio kanclerzowi, nadz6r merytoryczny nad jego dzialalnosci,!
sprawuje prorektor wlasciwy ds. informatyki i informatyzacji. 

§ 3 

1. 	 Centrum realizuje nastypuj,!-ce podstawowe zadania: 
1) 	 utrzymanie, eksploatacja i udostypnianie system6w informatycznych obsluguj,!-cych PW 

oraz swiadczenie uslug wsparcia serwisowego i doradczego, tzw. help-desk, na rzecz 
uzytkownik6w tych system6w; 

2) rozwijanie i wdrazanie system6w informatycznych obsluguj,!-cych PW. 
2. 	 Zadania podstawowe, okreslone w ust. 1, realizowane S,!- w szczeg6lnosci przez: 

1) 	 zorganizowane i swiadczone, zgodnie z og6lnie przyjytymi dobrymi praktykami, uslugi 
teleinformatyczne dla jednostek organizacyjnych PW, w tym zdalne udostypnianie zasob6w 
przetwarzania danych, obsluga poczty elektronicznej, obsluga serwer6w WWW, usluga 
katalogowa, serwisowe i doradcze wsparcie uzytkownik6w na zasadzie help-desk, 
administrowanie sieci,!- telekomunikacyjn,!-, itp.; 

2) 	 obslugy teleinformatyczn,!- raportowania do uprawnionych podmiotow i ich system6w 
teleinformatycznych; 

3) informatyczne wsparcie projektowania i utrzymania system6w zarz'!-dzania PW; 
4) eksploatacjy i rozw6j szkieletowej sieci komputerowej oraz obslugy dostypu do Intemetu; 
5) organizacjy powszechnie dostypnej i sp6jnej uczelnianej bezprzewodowej SleCl 

telekomunikacyjnej; 
6) zapewnianie bezpieczenstwa teleinformatycznego; 
7) wdrazanie i udostypnianie zestawu typowych uslug wspieraj,!-cych dydaktyky, w tym 

ksztalcenia na odleglose z wykorzystaniem technik teleinformatycznych i przygotowywanie 
oraz udostypnianie publikacji elektronicznych; 

8) sledzenie rozwoju technik informatycznych i przygotowywanie PW do ich stosowania; 
9) okreslanie standard6w sprzytowych i programowych rekomendowanychjednostkom PW; 

10) koordynacjy i pomoc w zakupie sprzytu, oprogramowania oraz zewnytrznych uslug 
informatycznych; 

11) szkolenia i konsultacje z zakresu zaawansowanych problem6w technik informatycznych 
oraz organizowania projektow informatycznych i swiadczenia uslug informatycznych; 

12) uczestnictwo w zakresie kompetencji informatycznych w projektach realizowanych w PW; 
13) realizowanie innych zadan wskazanych przez Rektora lub kanclerza. 

3. 	 Dyrektor Centrum decyduje 0 korzystaniu z uslug zewnytrznych w odniesieniu do zadan 
okreslonych w ust. 1 i 2. 

4. 	 Podstaw,!- decyzji, 0 kt6rej mowa w ust. 3, musi bye gwarantowanie jakosci i bezpieczenstwa 
uslugi oraz zapewnleme obnizki koszt6w w stosunku do altematywnie rozwazanej uslugi 
wlasnej. 

5. 	 W Centrum prowadzona jest analiza ryzyka procesu informatyzacji. Celem analizy jest 
zachowanie zr6wnowazonego rozwoju rozwi,!-zan informatycznych. W draZane uslugi 
teleinformatyczne powinny wspierae procesy funkcjonalne PW. 



§4 


D¥qc do centralizacji i standaryzacji uslug informatycznych w PW, Centrum respektuje autonomiy 
wydzia16w PW i w rozwiqzaniach informatyki centralnej uwzglydnia tradycjy stosowania rozwiqzail 
lokalnych przez wydzialy, przygotowujqC standardy i rozwiqzania posredniczqce pomiydzy 
rozwiqzaniami lokalnymi a centralnymi. Kwestie spome rozstrzyga Rektor. 

Organizacja Centrum 

§ 5 

1. 	 Organami Centrum Sq: 
1) rada Centrum, zwana dalej "Radq"; 
2) dyrektor Centrum. 

2. 	 Dyrektor Centrum rna dw6ch zastypc6w: 
1) zastypcy dyrektora Centrum ds. eksploatacji, kt6ry jest plerwszym zastypcq dyrektora 

Centrum; 
2) zastypcy dyrektora Centrum ds. rozwoju. 

§6 

1. 	 Rady, w tym przewodniczqcego Rady, w liczbie do 7 os6b powoluje Rektor na wniosek 
kanclerza na okres roku akademickiego. 

2. 	 Wniosek kanclerza 0 powolanie Rady powinien bye przedstawiony Rektorowi nie pOiniej niz 
do dnia 15 wrzesnia kai:dego roku kalendarzowego. 

3. 	 Do zadail Rady nalezy: 
1) opracowywanie, na polecenie Rektora lub kanclerza, opinii dotyczqcych spraw wchodzqcych 

w zakres dzialania Centrum; 
2) opiniowanie dzialalnosci Centrum i jego dyrektor6w; 
3) opracowywanie i przedkladanie Rektorowi aktualizowanej co roku wersJI Programu 

Realizacji. 
4. Rada moze bye wyznaczana do roli komitetu sterujqcego waznych projekt6w 

teleinformatycznych. 
§7 

1. 	Rada formuluje, aktualizowany co roku do dnia 30 czerwca, Program Realizacji i przedklada 
Rektorowi do zatwierdzenia. 

2. 	Z uwzglydnieniem wytycznych zawartych w Programie Realizacji kanclerz okresla, na bazie 
zadail podstawowych okreslonych w § 3, stale zadania Centrum w zakresie swiadczenia uslug 
utrzymania infrastruktury teleinformatycznej, przetwarzania system6w teleinformatycznych oraz 
przygotowywania i wdrazania nowych uslug i system6w. 

3. 	Kanclerz zapewnia srodki finansowe niezbydne do realizacji zadail okreslonych w ust. 2. 

§ 8 

Dyrektora Centrum i zastypc6w dyrektora Centrum zatrudnia Rektor po zaslygmyclU opmll 
kanclerza. 

§9 

1. Do zadail dyrektora Centrum nalezy zarzqdzanie Centrum oraz nadz6r nad wykonywaniem 
podstawowych zadail, w szczeg6lnosci nad: 



1) 	 utrzymaniem, eksploatacj,! i udostypnianiem systemow informatycznych obsluguj,!cych PW 
oraz swiadczeniem uslug wsparcia serwisowego i doradczego, tzw. help-desk, na rzecz 
uzytkownikow tych systemow; 

2) 	 rozwijaniem i wdrazaniem systemow informatycznych obsluguj,!cych PW. 
2. 	 Zadania, wymienione w ust. 1, polegaj,! w szczegolnosci na realizacji nastypuj,!cych dzialail: 

1) opracowywanie i przedkladanie kanclerzowi projektow planow rzeczowo-finansowych 
Centrum zgodnych z Programem Realizacji; 

2) opracowywanie sprawozdan z dzialalnosci Centrum w terminie do dnia 31 stycznia kaZdego 
roku oraz na kazdorazowe polecenie kanclerza; 

3) planowanie, nadzorowanie i rozliczanie zadan okreslonych przez kanclerza; 
4) zarz,!dzanie Centrum i jego pracownikami oraz organizowanie pracy Centrum zapewniaj,!ce 

realizacjy zadan Centrum; 
5) zarz,!dzanie mieniem Centrum oraz dysponowanie srodkami finansowymi przekazanymi 

do dyspozycji Centrum; 
6) wystypowanie do Rektora i kanclerza w sprawach Centrum wymagaj,!cych ich decyzji; 
7) uzgadnianie rozwi,!zan bezpieczenstwa teleinformatycznego, technicznego, fizycznego 

i osobowego zwi,!zanych z zadaniami Centrum z pelnomocnikami Rektora lub 
kierownikami jednostek organizacyjnych, wlasciwych w sprawach bezpieczenstwa 
informacji niejawnych, bezpieczenstwa informacji jawnych i ochrony danych osobowych; 

8) wyznaczanie standardow biez'!cej pracy Centrum oraz standardow swiadczenia 
i korzystania z uslug prowadzonych przez Centrum; 

9) zlecanie i akceptowanie studiow wykonalnosci dla przygotowywanych nowych rozwi,!zail 
lub uslug teleinformatycznych; 

10) wspolpraca 	 z Rad,! i Pelnomocnikiem Rektora ds. informatyzacji, zwlaszcza 
w przygotowywaniu Programu Realizacji, planow rzeczowo-finansowych dzialalnosci 
Centrum zgodnych z tym Programem oraz w wyznaczaniu komitetow steruj,!cych 
poszczegolnymi projektami. 

§ 10 

Do zadan zastypcy dyrektora Centrum ds. eksploatacji nalezy zarz,!dzanie eksploatacj,! 

i udostypnianiem systemow teleinformatycznych obsluguj,!cych PW oraz swiadczeniem uslug 

wsparcia serwisowego i doradczego, tzw. help-desk, na rzecz uzytkownikow tych systemow, 

a w szczegolnosci: 

1) uslugami wsparcia serwisowego i doradczego prowadzonymi z wykorzystaniem najlepszych 


praktyk i standardow w tym zakresie; 
2) wsparciemjednostek organizacyjnych PW; 
3) uslugami teleinformatycznymi; 
4) utrzymaniem i eksploatacj,! aplikacji; 
5) utrzymaniem i eksploatacj,! infrastruktury teleinformatycznej; 
6) zapewnianiem bezpieczenstwa informacji i teleinformatycznego; 
7) nadzorem nad uslugami zlecanymi uslugodawcom zewnytrznym. 

§11 

Do zadail zastypcy dyrektora Centrum ds. rozwoju nalezy zarz,!dzanie rozwijaniem i wdrazaniem 
systemow teleinformatycznych obsluguj,!cych PW, a w tym: 
1) przygotowywanie wnioskow wynikaj,!cych z analizy Programu Realizacji w zakresie zadan 

spoczywaj,!cych na Centrum po kazdej corocznej aktualizacji przez Rady; 
2) przygotowywanie analiz potrzeb rozwojowych PW w zakresie teleinformatyki; 
3) zarz,!dzanie projektami rozwojowymi istniej,!cych rozwi,!zail teleinformatycznych oraz 

projektami nowych rozwi,!zail; 



4) zarz,!dzanie zapewnianiem jakosci rozwi,!zan teleinformatycznych, w tym audyt6w i przegl,!d6w 
zarz,!dczych; 

5) zarz,!dzanie procesami wdraZania rozwi¥an i uslug teleinformatycznych oraz przekazywania 
ich do rutynowej eksploatacji. 

§ 12 

1. 	 Struktury organizacyjn~ Centrum tworz'! kom6rki organizacyjne stanowi~ce: 


1) pion administracyjny - podlegly dyrektorowi Centrum; 

2) pion eksploatacji - podlegly zastypcy dyrektora Centrum ds. eksploatacji; 

3) pion rozwoju - podlegly zastypcy dyrektora Centrum ds. rozwoju. 


2. 	 W sklad pionu administracyjnego wchodzi: 
1) 	 Sekcja Administracyjno-Finansowa, posiadaj,!ca symbol - SAF i kod 23200500, kt6rej 

zakres zadan obejmuje: 
a) prowadzenie ewidencji ksiygowej zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami og6lnymi 

i zasadami obowi,!zuj,!cymi w PW, 
b) 	 prowadzenie bilansu wydatk6w Centrum na podstawie zatwierdzonych plan6w 

finansowych oraz realizowanych platnosci, w tym sporz,!dzanie okresowych 
sprawozdail finansowych, 

c) 	 wsp6lpracy z sekcj,! Zam6wien Publicznych w zakresie monitorowania koszt6w 
realizowanych projekt6w oraz zam6wien publicznych, w tym w zakresie zgodnosci 
z budzetem Centrum, 

d) obslugy kadrowo-placow,!, w tym ewidencjy czasu pracy, 

e) obslugy kancelaryjn,! dyrektora oraz zastypc6w dyrektora Centrum, 

f) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do kom6rek Centrum, 


nadzorowanie jej obiegu oraz prowadzenie kontroli spraw terminowych, 
g) obslugy wyjazd6w sluzbowych, 
h) zapewnianie wlasciwego wyposazenia sekcji Centrum w materialy biurowe, 
i) organizowanie pracy przelozonego (m. in. przyjmowanie i l,!czenie rozm6w 

telefonicznych, obslugy poczty elektronicznej, systemu zarz,!dzania dokumentami, 
prowadzenie kalendarza spotkail), 

j) wsp6lpracy z wlasciwymi sekcjami Centrum w przygotowywaniu i organizowaniu 
szkolen, narad i konferencji przeprowadzanych przez Centrum, 

k) przygotowywanie oraz przechowywanie dokumentacji zwi¥anej ze sprawami 
prowadzonymi w Centrum, 

1) wsp6lpracy z wlasciwymi sekcjami Centrum w zakresie obslugi wniosk6w 0 dostyp 
pracownik6w PW do system6w utrzymywanych przez Centrum, 

m) wykonywanie innych zadail na podstawie polecenia dyrektora Centrum; 

3. 	 W sklad pionu eksploatacji wchodz'!: 
1) 	 Sekcja Wsparcia lednostek Organizacyjnych PW, posiadaj,!ca symbol - SWl i kod 

23200100, kt6rej zakres zadail obejmuje: 
a) prowadzenie pojedynczego punktu kontaktowego z uzytkownikami, w tym 

rejestrowanie zgloszen i prowadzenie bazy wiedzy zastosowanych rozwi'!zail 
zglaszanych problem6w, 

b) 	 prowadzenie pierwszej linii wsparcia uzytkownik6w, tzw. Service Desk - w tym, 
m.in.: w zakresie rozwi¥ywania problem6w zwi,!zanych z funkcjonowaniem sprzytu 
komputerowego, zainstalowanego na nim oprogramowania, funkcjonowania aplikacji 
oraz koordynacjy wsparcia uzytkownik6w przez drug,! oraz trzeci,! liniy wsparcia, 

c) 	 rekonfigurowanie komputer6w uzytkownik6w oraz przygotowywanie nowych 
komputer6w do eksploatacji, 



d) zarz,!-dzanie kontami uzytkownik6w (np. poczt,!- elektroniczn,!-, VPN, dostypem 
do aplikacji), we wsp61pracy z wlasciwymi sekcjami Centrum, 

e) 	 wsparcie w zakresie instalacji i obslugi certyfikat6w bezpieczenstwa, we wsp61pracy 
z wlasciwymi sekcjami Centrum, 

f) 	 dokonywanie przegl,!-d6w i biez'!-c'!- konserwacj y stacji roboczych pracownik6w 
Centrum oraz wyposazenia komputerowego, w tym urz'!-dzen drukuj,!-cych 
i skanuj,!-cych, 

g) 	 koordynowanie centralnego zapotrzebowania na sprzyt komputerowy uzytkownik6w 
(w tym stacje robocze, urz,!-dzenia drukuj,!-ce, skanery) w PW, na podstawie analizy 
zgloszen, 

h) monitorowanie zgloszen w ramach um6w utrzymaniowych, we wsp6lpracy 
z wlasciwymi sekcjami Centrum, 

i) koordynowanie centralnego zapotrzebowania i realizacji zam6wien publicznych 
na licencje oprogramowania, 

j) okresowe monitorowanie legalnosci oprogramowania zainstalowanego na stacjach 
roboczych, 

k) prowadzenie ewidencji sprzytu i oprogramowania oraz wnioskowanie 0 zakup 
sprzytu, a takze licencji oprogramowania, 

1) 	 opracowywanie okresowych sprawozdan z analiz zgloszen uzytkownik6w, 
na potrzeby Sekcji Analiz i Proces6w, w celu przygotowania plan6w rozwoju 
system6w informatycznych, zgodnie z zapisami Strategii informatyzacji PW, 

m) 	 wsp6lpracy z Sekcj,!- Zam6wien Publicznych w zakresie przygotowania opisu 
przedmiotu zam6wienia, zwanym dalej "OPZ", w tym kryteri6w wyboru i oceny 
merytorycznej ofert oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowej, w zwi,!-zku 
z prowadzonymi postypowaniami 0 udzielenie zam6wienia publicznego, w ramach 
wlasciwosci sekcji, 

n) 	 obslugy techniczn,!- spotkan oraz prezentacji, 
0) 	 wykonywanie innych zadan na podstawie polecenia dyrektora Centrum; 

2) Sekcja Utrzymania Systemu ERP, posiadaj,!-ca symbol SUERP 
i kod ........ , kt6rej zakres zadan obejmuje: 
a) zarz,!-dzanie, monitorowanie oraz utrzymanie zintegrowanego systemu ERP, w tym 

zarz,!-dzanie konfiguracj,!-, koordynacjy wprowadzania zmian, przenoszenie danych 
miydzy systemami oraz aktualizacjy oprogramowania, 

b) nadz6r nad realizacj,!- um6w utrzymaniowych dla zintegrowanego systemu ERP, 
w tym biez'!-cy monitoring termin6w, koszt6w oraz jakosci uslug swiadczonych przez 
wykonawc6w w ramach um6w, 

c) nadz6r nad licencjami niezbydnymi do funkcjonowania zintegrowanego systemu 
ERP, zgodnie z wlasciwosci,!- sekcji oraz kontrola ich wykorzystania oraz legalnosci, 
w tym wnioskowanie 0 ich zakup, 

d) wsp61pracy z sekcjami Centrum w celu zapewnienia dostypnosci zintegrowanego 
systemu ERP, 

e) wsp61pracy z wlasciwymi sekcjami Centrum przy przeprowadzaniu okresowych 
wewnytrznych test6w bezpieczenstwa aplikacji, system6w oraz infrastruktury 
teleinformatycznej Centrum, 

f) zarz,!-dzanie uzytkownikami systemu ERP, w tym analizy oraz nadawanie uprawnien, 
g) wsp6lpracy z jednostkami organizacyjnymi PW w zakresie funkcjonowania 

zintegrowanego systemu ERP, 
h) koordynowanie drugiej linii wsparcia uzytkownik6w w zakresie eksploatacji 

zintegrowanego systemu ERP, w ramach wlasciwosci sekcji, 
i) nadz6r nad drobnymi zmianami i biez'!-cym rozwojem w zintegrowanym systemie 

ERP wprowadzanymi w ramach um6w utrzymaniowych, 



j) identyfikacjy, monitoring oraz analizy ryzyka w ramach wlasciwosci sekcji, 
k) okresow,! wymiany informacji z Sekcj,! Analiz i Proces6w w zakresie analizy ryzyka, 
1) wsp61pracy z podmiotami swiadcz,!cymi uslugy utrzymania zintegrowanego systemu 

ERP, w zakresie rozwi,!zywania problem6w wynikaj,!cych zjego funkcjonowaniem, 
we wsp61pracy z wlasciwymi sekcjami Centrum, 

m) 	 wsp61pracy z Sekcj,! Zam6wien Publicznych w zakresie przygotowania OPZ, w tym 
kryteri6w wyboru i oceny merytorycznej ofert oraz uczestniczenie w pracach komisji 
przetargowej, w zwi,!zku z prowadzonymi postypowaniami 0 udzielenie zam6wienia 
publicznego, w ramach wlasciwosci sekcji, 

n) 	 wykonywanie innych zadan na podstawie polecenia dyrektora Centrum; 

3) 	 Sekcja Utrzymania Aplikacji, posiadaj,!ca symbol SUA i kod 23200300, 
kt6rej zakres zadan obejmuje: 
a) monitorowanie oraz zapewnienie poprawnosci dzialania aplikacji, utrzymywanych 

i zarz'!dzanych przez sekcjy, 
b) 	 nadz6r nad realizacj,! um6w utrzymaniowych niezbydnych do zapewnienia 

funkcjonowania aplikacji zarz,!dzanych przez sekcjy, w tym biez'!cy monitoring 
termin6w, koszt6w oraz jakosci uslug swiadczonych przez wykonawc6w w ramach 
um6w, 

c) 	 nadz6r nad licencjami niezbydnymi do funkcjonowania aplikacji, zgodnie 
z wlasciwosci,! sekcji oraz kontrola ich wykorzystania oraz legalnosci, w tym 
wnioskowanie 0 ich zakup, 

d) modemizacjy i biez'!cy rozw6j stron www jednostek organizacyjnych PW, kt6rych 
pelne utrzymanie powierzono Centrum, 

e) prowadzenie drugiej linii wsparcla uZytkownik6w w zakresie aplikacji 
utrzymywanych przez sekcjy, 

f) nadz6r nad drobnymi zmianami i biez'!cym rozwoJem aplikacji wprowadzanymi 
w ramach um6w utrzymaniowych, 

g) 	 wsp61pracy z wlasciwymi sekcjami Centrum przy przeprowadzaniu okresowych 
wewnytrznych test6w bezpieczenstwa aplikacji, system6w oraz infrastruktury 
teleinformatycznej Centrum, 

h) identyfikacjy, monitoring oraz analizy ryzyka w ramach wlasciwosci sekcji, 
i) okresow,! wymiany informacji z Sekcj,! Analiz i Proces6w w zakresie analizy ryzyka, 
j) wsp61pracy z podmiotami swiadcz,!cymi uslugi wsparcia technicznego w zakresie 

rozwi,!zywania problem6w wynikaj,!cych z funkcjonowania aplikacji, we wsp61pracy 
z innymi sekcjami Centrum, 

k) 	 wsp61pracy z sekcj,! Zam6wien Publicznych w zakresie przygotowania OPZ, w tym 
kryteri6w wyboru i oceny merytorycznej ofert oraz uczestniczenie w pracach komisji 
przetargowej, w zwi,!zku z prowadzonymi postypowaniami 0 udzielenie zam6wienia 
publicznego, w ramach wlasciwosci sekcji, 

1) 	 wykonywanie innych zadan na podstawie polecenia dyrektora Centrum; 

4) Sekcja Utrzymania Sieci, posiadaj,!ca symbol - SUSS i kod . . ... . ...... , kt6rej zakres 
zadan obejmuje: 
a) monitorowanie oraz zapewnienie ci,!glosci, efektywnosci i bezpieczenstwa dzialania 

infrastruktury teleinformatycznej administrowanej przez Centrum, w tym sieci LAN, 
WAN oraz Wi-Fi, w szczeg6lnosci zarz,!dzanie sieci,! szkie1etow,!, w tym nadz6r nad 
obslug,! urz'!dzen l'!cznosci teleinformatycznej, 

b) monitorowanie oraz utrzymanie ci,!glosci dzialania infrastruktury teletechnicznej 
serwerowni, pomieszczenia UPS oraz wyzla teletransmisyjnego Centrum oraz 
wyz16w zarz,!dzanych przez Centrum na rzecz jednostek organizacyjnych PW, 



c) 	 nadzor nad realizacj,!- umow utrzymaniowych niezbydnych do zapewnienia 
funkcjonowania urz'!-dzen zarz,!-dzanych przez sekcjy, w tym biez'!-cy monitoring 
terminow, kosztow oraz jakosci uslug swiadczonych przez wykonawcow w ramach 
umow, 

d) 	 nadzor nad licencjami niezbydnymi do funkcjonowania uslug z wykorzystaniem 
infrastruktury teleinformatycznej, zgodnie z wlasciwosci,!- sekcji oraz kontrola ich 
wykorzystania oraz legalnosci, w tym wnioskowanie 0 ich zakup, 

e) zapewnienie funkcj onowania uslug poczty elektronicznej zarz,!-dzanej 
i administrowanej przez sekcjy, 

f) konfiguracjy urz'!-dzen sieciowych wchodz'!-cych w sklad infrastruktury 
teleinformatycznej, administrowanej przez sekcj y, 

g) monitorowanie stanu bezpieczenstwa urz'!-dzen teletransmisyjnych, wchodz'!-cych 
w sklad infrastruktury teleinformatycznej administrowanej przez sekcjy, 

h) 	 zarz,!-dzanie urz,!-dzeniami teletransmisyjnymi administrowanymi przez sekcjy oraz 
uslugami swiadczonymi z wykorzystaniem urz'!-dzen teletransmisyjnych, zgodnie 
z dobrymi praktykami oraz wymogami polityki bezpieczenstwa, a takze innymi 
zasadami ustanowionymi przez wladze uczelni, 

i) 	 analizy zdarzen w sieci maj,!-cych wplyw na funkcjonowanie platformy serwerowej 
oraz reagowanie na zdarzenia zgodnie z zasadami, 0 ktorych mowa w lit. h, 

j) 	 wspolpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PW w zakresie zapewnienia 
ci,!-glosci dzialania oraz bezpieczenstwa infrastruktury teleinformatycznej, 
administrowanej przez sekcjy, 

k) 	 zarz,!-dzanie politykami: antyspamow,!-, antywirusow,!-, filtracj,!- tresci, filtracj,!- URL, 
kontrol,!- aplikacji, na urz,!-dzeniach teletransmisyjnych wchodz'!-cych w sklad 
infrastruktury teleinformatycznej administrowanej przez sekcjy, 

1) zapewnienie ci,!-glosci, efektywnosci i bezpieczenstwa dzialania uslug sieciowych, 

w tym dostypu do Intemetu oraz serwerow DNS, administrowanych przez sekcjy, 


m) utrzymanie i rekonfiguracja stref, w tym DMZ, VLAN oraz innych segmentow sieci, 

administrowanych przez sekcjy, 

n) 	 prowadzenie drugiej linii wsparcia uZytkownikow w zakresie rozwi'}.Zywania 
problemow eksploatacyjnych systemow oraz uslug, zwi,!-zanych z administrowan,!
infrastruktur,!- teleinformatyczn,!-, 

0) 	 nadzor nad drobnymi zmianami i biez'!-cym rozwoJem infrastruktury 
teleinformatycznej, zarz'!-dzanej przez sekcjy, 

p) 	 wspolpracy z wlasciwymi sekcjami Centrum przy przeprowadzaniu okresowych 
wewnytrznych testow bezpieczenstwa aplikacji, systemow oraz infrastruktury 
teleinformatycznej Centrum, 

q) 	 identyfikacjy, monitoring oraz analizy ryzyka w ramach wlasciwosci sekcji, 
r) 	 okresow'!- wymiany informacji z Sekcj,!- Analiz i Procesow w zakresie analizy ryzyka, 
s) 	 wspolpracy z podmiotami swiadcz,!-cymi uslugi wsparcia technicznego w zakresie 

rozwi,!-zywania problemow wynikaj,!-cych z funkcjonowania infrastruktury 
teleinformatycznej administrowanej przez sekcjy, 

t) 	 wspolpracy z przedstawicielami serwisu w zakresie napraw, rozbudowy lub wymiany 
urz'!-dzen sieciowych wchodz,!-cych w sklad infrastruktury teleinformatycznej, 
administrowanej przez sekcj y, 

u) 	 biez'!-c'!- aktualizacjy oraz prowadzenie dokumentacji konfiguracji urz'!-dzen 
sieciowych wchodz,!-cych w sklad infrastruktury teleinformatycznej administrowanej 
przez sekcjy, 

v) 	 wspolpracy z Sekcj,!- Zamowien Publicznych w zakresie przygotowania OPZ, w tym 
kryteriow wyboru i oceny merytorycznej ofert oraz uczestniczenie w pracach komisji 
przetargowej, w zwi,!-zku z prowadzonymi postypowaniami 0 udzielenie zamowienia 
publicznego, w ramach wlasciwosci sekcji, 



w) 	 wykonywanie innych zadan na podstawie polecenia dyrektora Centrum; 

5) Sekcja Utrzymania Platformy Systemowej, posiadaj,!ca symbol - SUPS i kod 
............ , kt6rej zakres zadan obejmuje: 
a) monitorowanie stanu technicznego serwer6w, prowadzenie dzialan maj,!cych na celu 

unikniycie awarii sprzytowych i systemowych, w tym zapewnianie skalowalnosci 
oraz wydajnosci, 

b) monitoring oraz utrzymanie platformy systemowej zarz'!dzanej przez sekcjy, w tym 
instalacja nowych wersji systemu i poprawek systemowych, 

c) nadz6r nad realizacj,! um6w utrzymaniowych niezbydnych do zapewnienia 
funkcjonowania platformy serwerowej oraz systemowej zarz'!dzanej przez sekcjy, 
w tym biez'!cy monitoring termin6w, koszt6w oraz jakosci uslug swiadczonych przez 
wykonawc6w w ramach um6w, 

d) nadz6r nad licencjami niezbydnymi do funkcjonowania platformy systemowej, 
zgodnie z wlasciwosci,! sekcji oraz kontrola ich wykorzystania oraz legalnosci, w tym 
wnioskowanie 0 ich zakup, 

e) biez'!cy monitoring oraz zarz'!dzanie konfiguracj,! platformy systemowej oraz 
serweroweJ, 

f) biez'!cy monitoring oraz zapewnienie ci,!glosci, efektywnosci i bezpieczenstwa 
dzialania oraz administrowanie i konfiguracjy infrastruktury sieci SAN, 

g) biez'!cy monitoring oraz zapewnienie ci,!glosci efektywnosci i bezpieczenstwa 
dzialania oraz administrowanie i konfiguracjy infrastruktury wirtualnej, 

h) biez'!cy monitoring oraz zapewnienie ci,!glosci efektywnosci i bezpieczenstwa 
dzialania oraz administrowanie i konfiguracj y pamiyci masowych, 

i) biez'!cy monitoring oraz zapewnienie ci,!glosci efektywnosci i bezpieczenstwa 
dzialania oraz administrowanie i konfiguracjy platformy backupowej, 

j) biez'!cy monitoring oraz zapewnienie ci,!glosci, efektywnosci i bezpieczenstwa 
dzialania system6w baz danych, w szczeg6lnosci zarz,!dzanie konfiguracjami oraz 
wsp61udzial w strojeniu baz danych, r6wniez we wsp61pracy z firmami 
zewnytrznymi, 

k) biez'!c'! aktualizacjy oraz prowadzenie dokumentacji zastosowanych rozwi'!zan 
technicznych, zgodnie z wlasciwosci,! sekcji, 

1) wsp61pracy z wlasciwymi sekcjami Centrum w zakresie opracowywania polityk 
backupowych eksploatowanych oraz wdrazanych system6w oraz przedstawianie 
polityk do zatwierdzenia przez dyrekcjy Centrum, 

m) zapewnienie integralnosci danych, przechowywanych na serwerach Centrum, 
wykonywanie kopii awaryjnych system6w i baz danych oraz archiwalnych kopii 
zbior6w danych, zgodnie z zasadami okreslonymi w politykach backupowych dla 
utrzymywanych oraz wdrai:anych system6w, w tym okresowa weryfikacji kopii 
awaryjnych, 

n) prowadzenie drugiej linii wsparcia uzytkownik6w w zakresie rozwi,!zywania 
problem6w eksploatacyjnych platformy serwerowej, systemowej oraz infrastruktury, 
o kt6rej mowa w lit. f, g, h, i, j zarz'!dzanych przez sekcjy, 

0) 	 nadz6r nad drobnymi zmianami i biez'!cym rozwojem platformy serwerowej, 
systemowej oraz infrastruktury, 0 kt6rej mowa w lit. f, g, h, i, j zarz,!dzanych przez 
sekcjy, 

p) 	 wsp61praca z wlasciwymi sekcjami Centrum przy przeprowadzaniu okresowych 
wewnytrznych test6w bezpieczenstwa aplikacji, system6w oraz infrastruktury 
teleinformatycznej Centrum, 

q) identyfikacjy, monitoring oraz analizy ryzyka w ramach wlasciwosci sekcji, 
r) okresow,! wymiany informacji z Sekcj,! Analiz i Proces6w w zakresie analizy ryzyka, 



s) 	 wspolpracy z Sekcj,! Zamowien Publicznych w zakresie przygotowania OPZ, w tym 
kryteriow wyboru i oceny merytorycznej ofert oraz uczestniczenie w pracach komisji 
przetargowej, w zwi,!zku z prowadzonymi postypowaniami 0 udzielenie zamowienia 
publicznego, w ramach wlasciwosci sekcji, 

t) 	 wykonywanie innych zadan na podstawie polecenia dyrektora Centrum; 

6) 	 Sekcja Uslug Personalizacji, posiadaj,!ca symbol - SUPR i kod ....... . .. . . , ktorej zakres 
zadail obejmuje: 
a) utrzymanie zaplecza technicznego Sekcji Uslug Personalizacji, 
b) nadzor nad realizacj,! umow utrzymaniowych niezbydnych do zapewnienia 

funkcjonowania urz'!dzen zarz'!dzanych przez sekcjy, w tym biez'!cy monitoring 
terminow, kosztow oraz jakosci uslug swiadczonych przez wykonawcow w ramach 
umow, 

c) 	 nadzor nad licencjami niezbydnymi do funkcjonowania uslug, zgodnie 
z wlasciwosci,! sekcji oraz kontrola ich wykorzystania oraz legalnosci, w tym 
wnioskowanie 0 ich zakup, 

d) drukowanie, laminowanie i przedluzanie legitymacji zleconych do wydruku, 
e) przygotowanie rozliczen wydanych legitymacji z Wydzialami i DSS dla ksiygowosci 

Centrum, 
f) zarz,!dzanie kontami uzytkownikow systemu POL-on, biez'!ca analiza zakresu 

systemu POL-on, wsparcie uzytkownikow systemu POL-on, 
g) zglaszanie do OPIIMNiSW problemow, blydow systemu i propozycji usprawnien 

systemu, 
h) nadzor nad drobnymi zmianami i biez'!cym rozwojem uslug, 
i) biez'!c'! aktualizacjy oraz prowadzenie dokumentacji zastosowanych rozwi'lZail 

technicznych, zgodnie z wlasciwosci,! sekcji, 
j) identyfikacjy, monitoring oraz analizy ryzyka w ramach wlasciwosci sekcji, 
k) okresow,! wymiany informacji z Sekcj,! Analiz i Procesow w zakresie analizy ryzyka, 
1) wspolpracy z Sekcj,! Zamowien Publicznych w zakresie przygotowania OPZ, w tym 

kryteriow wyboru i oceny merytorycznej ofert oraz uczestniczenie w pracach komisji 
przetargowej, w zwi,!zku z prowadzonymi postypowaniami 0 udzielenie zamowienia 
publicznego, w ramach wlasciwosci sekcji, 

m) 	 wykonywanie innych zadan na podstawie polecenia dyrektora Centrum; 

7) Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczenstwa Teleinformatycznego, posiadaj,!ce symbol 
SSBT i kod .... ...... . . , ktorego zakres zadail obejmuje: 
a) biez'!cy monitoring oraz nadzor nad bezpieczenstwem teleinformatycznym, 

zwi'lZanym z zadaniami realizowanymi w Centrum, w tym wskazywanie uchybien 
oraz zalecen, a takZe ich weryfikacjy, zgodnie z obowi,!zuj,!cymi w tym zakresie .	 . .
przeplsaml oraz normaml, 

b) opracowywanie planow oraz prowadzenie okresowych, wewnytrznych audytow 
bezpieczenstwa w Centrum na zgodnosc z zatwierdzonymi politykami, 

c) 	 wspolpracy z pelnomocnikami Rektora i kierownikami jednostek organizacyjnych, 
w sprawach bezpieczenstwa informacji niejawnych, bezpieczenstwa informacji 
jawnych i ochrony danych osobowych, zgodnie z wlasciwosciami Centrum, 

d) identyfikacjy, monitoring oraz analizy ryzyka w ramach wlasciwosci sekcji, 
e) okresow,! wymiany informacji z Sekcj,! Analiz i Procesow w zakresie analizy ryzyka, 
f) opracowywanie polityk oraz procedur w zakresie bezpieczenstwa 

teleinformatycznego, systemow oraz uslug utrzymywanych przez Centrum, 
we wspolpracy z wlasciwymi sekcjami Centrum, 

g) kontroly poprawnosci i aktualizacjy oraz prowadzenie dokumentacji dotycz'!cej 
polityk bezpieczenstwa, 0 ktorych mowa w lit. f oraz jej opiniowanie, 



h) prowadzenie szkolen wstypnych oraz okresowych dotycz£!cych bezpieczenstwa 
teleinforrnatycznego dla pracownikow Centrum, 

i) kontroly stanu wydanych upowaznien oraz ewidencjy osob upowaznionych 
w zakresie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo, 

j) 	 wspolpracy z wlasciwymi sekcjami Centrum przy przeprowadzaniu okresowych 
wewnytrznych testow bezpieczenstwa aplikacji, systemow oraz infrastruktury 
teleinforrnatycznej Centrum, 

k) zarz£!dzanie incydentami bezpieczenstwa, zgodnie z politykami, 0 ktorych mowa 
w lit. f, 

1) wykonywanie innych zadan na podstawie polecenia dyrektora Centrum. 

4. W sklad pionu rozwoju wchodz£!: 
1) Biuro Zarz£!dzania Projektami, posiadaj£!ce symbol - BZPI i kod 23200600, ktorego 

zakres zadan obejmuje: 
a) zarz£!dzanie portfelem projektow Centrum, w tym rozwoj zarz£!dzania projektami 

w Uczelni, standaryzacjy zarz£!dzania projektami, opracowywanie i rozwoj metodyki 
wPW, 

b) wdrazanie i doskonalenie ujednoliconych procedur realizacji projektow w Centrum, 
standardow dokumentacji projektowej, forrnularzy oraz szablonow, 

c) prowadzenie oraz koordynowanie projektow realizowanych przez Centrum, 
d) kontroly przebiegu projektu, w tym identyfikowanie i oceny ryzyka, raportowanie, 

monitorowanie postypU prac, audyty jakosci, zarz£!dzanie zmian£!, 
e) nadzor nad systemami do wspomagania zarz£!dzania projektami, we wspolpracy 

z wlasciwymi sekcjami Centrum, 
f) prowadzenie repozytorium projektow, w tym zarz£!dzanie tresci£! strony www 

Centrum dotycz£!cej prezentowania inforrnacji 0 realizowanych projektach, 
g) organizacjy szkolen w zakresie metodyk prowadzenia projektow, w tym 

przygotowywanie zespolow do realizacji projektow, 
h) organizacyjne wsparcie realizacji projektow, na bazie metodyk oraz najlepszych 

praktyk (np. PMI, PRINCE2), 
i) zarz£!dzanie dokumentacj£! projektow, 
j) zarz£!dzanie zasobami ludzkimi w projektach, w tym dobor pracownikow do projektu, 

rozwoj pracownikow, 
k) wspolpracy z sekcjami Centrum w ramach realizowanych projektow, w celu 

zapewnienia rozwoju systemow zarz£!dzanych i budowanych przez Centrum, 
1) wspolpracy z Sekcj£! Zamowien Publicznych w zakresie przygotowania OPZ, w tym 

kryteriow wyboru i oceny merytorycznej ofert oraz uczestniczenie w pracach komisji 
przetargowej, w zwi£!zku z prowadzonymi postypowaniami 0 udzielenie zamowienia 
publicznego, w ramach wlasciwosci sekcji, 

m) 	 utrzymanie i obslugy sal szkoleniowo-projektowych i ich rezerwacjy na spotkania 
i szkolenia wewnytrzne prowadzone przez administracjy centraln£! oraz Centrum, 

n) wykonywanie innych zadan na podstawie polecenia dyrektora Centrum; 

2) 	 Sekcja Zamowien Publicznych, posiadaj£!ca symbol - SZPB i kod . . ... . .... . . , ktorej 
zakres zadan obejmuje: 
a) przygotowanie i prowadzenie ewidencji dotycz£!cej zamowien publicznych 

przewidzianych w "Regulaminie udzielania zamowien publicznych Politechniki 
Warszawskiej" we wspolpracy z glownym specjalist£! ds. finansowych, 

b) obslugy postypowan 0 zamowienia publiczne prowadzone przez Centrum, 
c) pelnienie roli punktu kontaktowego w programach pomocowych finansowanych z UE 

w celu zapewnienia sprawnego przeplywu inforrnacji dotycz£!cych mozliwosci 
udzialu w projektach obejmuj£!cych inforrnatyzacjy PW, 



d) 	 monitorowanie budzetu Centrum w zakresie niezbydnym do prowadzenia zam6wien 
publicznych, we wsp6lpracy z gl6wnym specjalist,! ds. finansowych, kierownikami 
sekcji oraz kierownikami projekt6w realizowanych w Centrum, z udzialem srodk6w 
pochodz,!cych z budzetu PW, UE i innych srodk6w pochodz,!cych ze ir6del 
zagranicznych, 

e) 	 wsp6lpracy z instytucjami zarz,!dzaj,!cymi, posrednicz,!cymi oraz wdrazaj'lcymi 
w celu przekazywania informacji dotycz'lcych projekt6w wsp6lfinansowanych 
z budzetu Panstwa iDE, kt6rych beneficjentem jest Centrum, 

f) 	 wsp6lpracy z sekcjami Centrum w zakresie przygotowania OPZ oraz SIWZ, w tym 
kryteri6w wyboru i oceny merytorycznej ofert, w zwi'lzku z prowadzonymi 
postypowaniami 0 udzielenie zam6wienia publicznego, w ramach wlasciwosci sekcji, 

g) 	 opiniowanie wniosk6w jednostek organizacyjnych PW dotycz'lcych inwestycji 
zawieraj'lcych rozwi'lzania teleinformatyczne we wsp6lpracy z wlasciwymi sekcjami 
Centrum, zgodnie z wlasciwosci'l kom6rki, 

h) 	 wykonywanie innych zadan na podstawie polecenia dyrektora Centrum; 

3) Sekcja Analiz i Proces6w, posiadaj,!ca symbol - SAIP i kod ............ , kt6rej zakres 
zadan obejmuje: 
a) opracowywanie analiz w zakresie wdrazania nowych rozwi'lzan i system6w 

informatycznych zgodnie z przyjyt,! Strategi'l informatyzacji PW i zatwierdzonym 
przez Rady Centrum planem zadan Centrum na dany rok, 

b) analizy potrzeb raportowych i koordynacjy ich realizacji w oparciu 0 SAP BW oraz 
o SAP BI, 

c) inwentaryzacjy proces6w zachodz'lcych w PW, w celu ich wsparcia przez systemy 
informatyczne, 

d) stworzenie oraz okresow'l aktualizacjy centralnej bazy proces6w zachodz,!cych 
wPW, 

e) wsp6lpracy z jednostkami organizacyjnymi PW w zakresie analiz, OplSU oraz 
opracowywania proces6w, 

f) wsp6lpracy z wlasciwymi sekcjami Centrum w zakresie analizy proces6w, 
proponowanie optymalizacji proces6w, 

g) 	 koordynacjy analiz przedwdrozeniowych system6w informatycznych w zakresie 
informatyzacji proces6w oraz wdrazania nowych funkcjonalnosci, wynikaj'lcych 
z analiz, 

h) 	 wsp6lpracy z Sekcj'l Zam6wien Publicznych w zakresie przygotowania OPZ, w tym 
kryteri6w wyboru i oceny merytorycznej ofert oraz uczestniczenie w pracach komisji 
przetargowej, w zwi'lzku z prowadzonymi postypowaniami 0 udzielenie zam6wienia 
publicznego, w ramach wlasciwosci sekcji, 

i) 	 opracowywanie i przedstawianie kierownictwu Centrum do zatwierdzenia projekt6w 
rocznych oraz dlugoterminowych plan6w rozwoju system6w informatycznych, wraz 
z ich budzetem, zarz'ldzanych przez Centrum oraz na rzecz calej PW, we wsp61pracy . 
z wlasciwymi sekcjami Centrum, w tym na podstawie analiz statystyk zgloszen, 

j) 	 badanie potrzeb, ocena wymagali biznesowych, proponowanie zmian oraz 
wypracowywanie nowych rozwi¥aIi funkcjonalnych, 

k) 	 wsp6lpracy z pozostalymi sekcjami Centrum w zakresie identyfikowania 
koniecznosci rozbudowy system6w Centrum pod k'ltem zapewnienia elektronicznej 
obslugi interesant6w, 

1) 	 inicjowanie projekt6w rozbudowy i modyfikacji system6w, utrzymywanych przez 
Centrum, we wsp61pracy z wlasciwymi sekcjami Centrum, 

m) biez'lce monitorowanie oraz okresowe raportowanie poziomu zaawansowania 
realizacji ce16w i wykonanych zadali zdefiniowanych w Strategii informatyzacji PW, 



n) prowadzenie rejestru ryzyka Centrum, na podstawie gromadzonych informacji 
z sekcji Centrum, zgodnie ze Strategi'}. informatyzacji PW, 

0) przygotowywanie okresowych sprawozdan na potrzeby Rady Centrum, 
we wspolpracy z wlasciwymi sekcjami Centrum, 

p) prezentowanie przyj ytych zalozen oraz wynikow przeprowadzonych analiz, 
q) wykonywanie innych zadan na podstawie polecenia dyrektora Centrum. 

5. 	 Komorkami, 0 ktorych mowa w ust. 2-4 zarz'}.dzaj'}. kierownicy powolywani przez kanc1erza 
na wniosek dyrektora Centrum. 

6. 	 Schemat struktury organizacyjnej Centrum okresla zal<:j.cznik do Regulaminu. 

§13 

Pracownikow Centrum zatrudnia kanc1erz na wniosek dyrektora Centrum. 

Mienie i finanse Centrum 

§ 14 

1. 	Mienie Centrum stanowi wydzielon<:j. cZysc mienia Politechniki Warszawskiej. 
2. Dzialalnosc Centrum jest finansowana ze srodkow okreslonych w budzecie PW, z dotacji oraz 

przychodow uzyskiwanych za swiadczone uslugi. 
3. Centrum dysponuje posiadanymi srodkami zgodnie z obowi'}.zuj'}.cymi przepisami i ustaleniami 

organowPW. 
4. Centrum 	 prowadzi ewidencjy ksiygow'}. zgodnie z obowi'}.zuj'}.cymi przepisami ogolnymi 

i zasadami obowi'}.Zuj'}.cymi w PW. 

Dzialalnosc Centrum 

§ 15 

1. 	W ramach zasobow niewykorzystanych do realizacji zadan stalych okreSlonych w § 7 Centrum 
moze prowadzic dzialalnosc uslugow'}. na rzecz jednostek organizacyjnych PW lub na rzecz 
podmiotow zewnytrznych. 

2. Prowadzenie 	dzialalnosci uslugowej nie moze wplywac na zakres, bezpieczenstwo i jakosc 
realizacj i zadan stalych. 

3. lednostki organizacyjne PW mog'}. wystypowac 0 wykonanie przez Centrum na ich rzecz zadan 
w zakresie dzialalnosci uslugowej Centrum zapewniaj'}.c srodki do ich realizacji. 

4. 	 Kanc1erz w porozumieniu z dyrektorem Centrum okresla ogolne zalozenia dotycz'}.ce sposobu 
i zakresu przyjmowania nowych zadan i podaje je do wiadomosci jednostek organizacyjnych 
PW. 

5. 	Za uslugi swiadczone na rzecz jednostek organizacyjnych PW Centrum pobiera oplaty ustalane 
na poziomie kosztow wlasnych. 

6. 	Za uslugi swiadczone na rzecz podmiotow zewnytrznych Centrum pobiera wynagrodzenie 
ustalane w umowach, odpowiadaj'}.ce cenom rynkowym porownywalnych uslug. 

7. 	Centrum w ramach swych kompetencji moze wnioskowac do zainteresowanych stron 
o wykorzystywanie zewnytrznych dostawcow uslug przetwarzania danych w odniesieniu 
do konkretnych systemow. 


§ 16 


W przypadku przystypowania do realizowania przez Centrum nowych zadan dyrektor Centrum 
powinien dla kazdego z nich ustalic odpowiedni ramowy tok postypowania obejmuj'}.cy opcjonalnie: 

http:obejmuj'}.cy
http:odpowiadaj'}.ce
http:dotycz'}.ce


1) opracowanie studium wykonalnosci zadania przez niezaleznych od beneficjenta zadania 
ekspert6w wewnytrznych lub zewnytrznych, lub specjalistyczn(! firmy. Wyb6r wykonawc6w 
studium wykonalnosci dyrektor Centrum uzgadnia z kanclerzem; 

2) wyznaczenie przez Rady komitetu steruj(!cego zadania; 
3) wyznaczenie przez dyrektora Centrum lub zatrudnienie przez kanclerza kierownika projektu 

z potwierdzonymi certyfikatami kompetencjami jednej z uznanych metodyk zarz(!dzania 
projektami; 

4) wskazanie metodyki zarz(!dzania projektem wybranej do prowadzenia zadania; 
5) opracowanie planu przedsiywziycia, w tym jego budzetu; 
6) wyznaczenie zespolu wewnytrznego w ramach Centrum do nadzorowania lub wykonywania 

zadania; 
7) zaangaZowanie na zasadach konkursowych firmy doradczej do nadzorowania przebiegu 

wykonywania zadania; 
8) zaangazowanie na zasadach konkursowych firmy wykonuj(!cej zadanie; 
9) rozliczenia etapowe i koncowe projektu pod k(!tem merytorycznej realizacji zadania oraz pod 

k(!tem wykonywania budzetu zadania; 
10) opracowanie rejestru doswiadczen przez kierownika projektu i komitet steruj(!cy zadaniem. 
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